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S GORTA ve REASÜRANS RKETLER LE EMEKL L K RKETLER N N KONSOL DE
F NANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMES NE L K N TEBL
B R NC BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebli in amac , ana ortakl k sigorta ve reasürans ile emeklilik irketlerinin
finansal durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda bir bütün olarak bilgi edinilebilmesini teminen söz
konusu irketlerce konsolide finansal tablolar n düzenlenmesine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebli , 3/6/2007 tarihli ve 5684 say l Sigortac l k Kanununun 18 inci
maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununun
11 inci maddesi ve 14/7/2007 tarihli ve 26582 say l Resmî Gazete’de yay mlanan Sigorta ve
Reasürans 9irketleri ile Emeklilik 9irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmeli in 4 üncü
maddesi hükümlerine dayan larak haz rlanm t r.
Tan mlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebli de yer alan;
a) Ana ortakl k irket: Ba l ortakl klar ve/veya birlikte kontrol edilen ortakl klar bulunan ve
gruba dahil ortakl klar n finansal tablolar n n nezdinde konsolide edildi i Türkiye’de kurulu sigorta ve
reasürans ile emeklilik irketlerini,
b) Ba l ortakl k: Ana ortakl n kontrolü alt nda faaliyet gösteren ortakl ,
c) Birlikte kontrol edilen ortakl k: > ortakl klar ve adi ortakl klar dahil olmak üzere, ana ortakl k
irketin bir ortakl k sözle mesi çerçevesinde ba ka gruplarla birlikte kontrol etti i, yurt içinde veya yurt
d nda kurulu bulunan ortakl ,
ç) Grup: Ayr tüzel ki ilik alt nda faaliyet gösterseler dahi, ayn sermayedar grubunun kontrol
etti i, ana ortakl k irket alt nda; yurt içinde ve yurt d nda kurulu ortakl klardan olu an toplulu u,
d) > tirak: Ana ortakl k irketin sermayesine kat ld , üzerinde kontrolü bulunmamakla birlikte
önemli etkinli e sahip oldu u, yurt içinde veya yurt d nda kurulu bulunan ortakl ,
e) Kanun: 5684 say l Sigortac l k Kanununu,
f) Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolar n n tek bir ortakl n finansal tablosu
olarak sunuldu u tablolar ,
g) Kontrol: Bir tüzel ki inin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma art aranmaks z n,
ço unlu una do rudan veya dolayl olarak sahip olunmas veya bu ço unlu a sahip olunmamakla
birlikte imtiyazl hisselerin elde bulundurulmas veya di er hissedarlarla yap lan anla malara istinaden
oy hakk n n ço unlu u üzerinde tasarrufta bulunulmas suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim
kurulu üyelerinin karara esas ço unlu unu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde
bulundurulmas n ,
) Müste arl k: Hazine Müste arl n ,
h) Nitelikli pay: Bir ortakl n sermayesinin veya oy haklar n n do rudan veya dolayl olarak
yüzde on veya daha fazlas n te kil eden paylar ile bu oran n alt nda olsa dahi yönetim kurullar na üye
belirleme imtiyaz veren paylar ,
) 9irket: Türkiye'de kurulmu sigorta ve reasürans irketleri ile yabanc ülkelerde kurulmu
sigorta ve reasürans irketlerinin Türkiye'deki te kilat n ve emeklilik irketlerini,
i) Türkiye Muhasebe Standartlar : Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu taraf ndan yürürlü e
konulmu olan Türkiye Muhasebe Standartlar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ile bunlara
ili kin ek ve yorumlar
ifade eder.

Önemli etkinlik
MADDE 4 – (1) Önemli etkinlik, i tirak edilen ortakl n finansal ve idari politikalar n n
olu turulmas na kat lma gücünü ifade eder. Ana ortakl k irketi, i tirak edilen ortakl kta nitelikli paya
sahipse, aksi ispat edilmedi i sürece, ana ortakl k irketinin o i tirakte önemli etkinli e sahip oldu u
kabul edilir. Ba ka bir yat r mc n n önemli oranda veya ço unluk mülkiyetini elinde bulundurmas , ana
ortakl k irketin o i tirakte önemli etkinli e sahip olmas na engel olu turmaz.
(2) > tirak edilen ortakl n yönetim kurulunda veya buna e de er bir organda temsil edilme,
i tirak edilen ortakl n politika olu turma sürecine kat lma, i tirakin yönetim kadrolar n gruba dahil
di er ortakl klar n yönetici kadrolar ile de i tirebilir olma hususlar n n varl , önemli etkinlik
göstergeleri olarak kabul edilir.
K NC BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolar n Düzenlenmesi
Konsolide finansal tablo düzenleme zorunlulu5u
MADDE 5 – (1) Ana ortakl k irketler; dördüncü, be inci ve alt nc f kralarda belirtilen istisnalar
d nda, sat amaçl olmayan gruba dahil tüm ba l ortakl k, i tirak ve birlikte kontrol edilen
ortakl klar n finansal tablolar n konsolide etmekle yükümlüdür. Ana ortakl k irketler Türkiye Muhasebe
Standartlar n uygulayarak, Sigorta ve Reasürans 9irketleri ile Emeklilik 9irketlerinin Finansal
Raporlamalar Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde Mart, Haziran ve Eylül aylar sonu itibar yla
düzenleyecekleri konsolide ara dönem finansal raporlar n iki ay içinde, Aral k ay sonu itibariyle
düzenleyecekleri konsolide y l sonu finansal raporlar n üç ay içinde Müste arl a elektronik ortamda
ve matbu olarak tevdi etmek zorundad r. Söz konusu finansal raporlar n denetimden geçmesi
durumunda bu sürelere iki hafta ilave edilir.
(2) Gruba dahil ortakl klar n farkl sektörlerde faaliyet göstermeleri konsolide finansal tablo
düzenlenmesine engel te kil etmez. Konsolide finansal tablolar n haz rlanmas , ana ortakl k irketin
konsolide olmayan finansal tablolar haz rlama zorunlulu unu ortadan kald rmaz.
(3) Yurt içinde kurulu bir irketin ba l ortakl , birlikte kontrol edilen ortakl ya da i tirakleri de
tüm ba l ortakl klar , birlikte kontrol edilen ortakl klar ya da i tirakleri için bu maddede belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo düzenlerler. Bu kapsamda ba l ortakl , birlikte
kontrol edilen ortakl
ya da i tiraki bulunan ana ortakl klar n, konsolide finansal tablolar n n
düzenlenmesinde bu ekilde düzenlenecek konsolide finansal tablolar esas al n r.
(4) Resmi makamlardan al nacak belgelerle belgelenmesi kayd yla, yurt d ndaki ortakl n
kurulu bulundu u ülkedeki yasal s n rlamalar nedeniyle konsolide mali tablolar n düzenlenmesi için
gerekli mali tablo ve bilgilerin ana ortakl k irketçe elde edilmesinde önemli k s tlamalar n mevcut
olmas durumunda söz konusu ortakl a ait finansal tablolar konsolidasyon kapsam na al nmaz.
(5) Ba l ortakl k, birlikte kontrol edilen ortakl k veya i tirakin aktif toplam n n ana ortakl k irketin
aktif toplam n n yüzde birinden az olmas ve bu s n r n alt nda bulunan ba l ortakl k, i tirak ve birlikte
kontrol edilen ortakl k paylar toplam n n, ana ortakl k irketin aktif toplam n n yüzde be ini a mam
olmas durumunda önemlilik ilkesi de dikkate al narak söz konusu ortakl klar konsolidasyon kapsam
d nda b rak labilir.
(6) Aktif toplamlar ana ortakl k irketin aktif toplam n n yüzde birinden az olan ba l ortakl k,
i tirak ve birlikte kontrol edilen ortakl k paylar toplam n n, ana ortakl k irketin aktif toplam n n yüzde
be ini a mas halinde, bu oran a mamak kayd yla konsolide edilmeyecek ortakl klar ana ortakl k
irket taraf ndan belirlenir.
(7) Dördüncü, be inci ve alt nc f kralar kapsam nda finansal tablolar konsolide edilmeyen ba l
ortakl k, birlikte kontrol edilen ortakl k ve i tirakler konsolide finansal tablolarda elde etme maliyetine
veya ilgili Türkiye Muhasebe Standard na uygun olarak muhasebele tirilir.
(8) Konsolidasyon i lemleri Türkiye Muhasebe Standartlar uygulanarak gerçekle tirilir.
(9) Bu ekilde haz rlanacak konsolide finansal tablolar, 12/7/2008 tarihli ve 26934 say l Resmî
Gazete’de yay mlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 9irketlerinde Ba ms z Denetim Yap lmas na
>li kin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ba ms z denetime tabi tutulur ve Sigorta ve Reasürans
9irketleri ile Emeklilik 9irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yay mlan r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Di5er Hükümler
lave süre verilmesi
GEÇ C MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci f kras hükümleri uyar nca 2009 y l içerisinde
düzenlenerek Müste arl a gönderilen konsolide finansal tablolar için ilave olarak iki hafta süre verilir.
A9amal konsolidasyon süresi
GEÇ C MADDE 2 – (1) 5 inci madde hükümleri uyar nca düzenlenecek konsolide finansal
tablolar, sigorta ve reasürans ve emeklilik irketleri d ndaki ba l ortakl k, i tirak ve birlikte kontrol
edilen ortakl klar n finansal tablolar için 31/3/2010 tarihine kadar uygulanmaz.
Kar9 la9t rmal finansal tablolara ili9kin uygulama
GEÇ C MADDE 3 – (1) 5 inci maddenin üçüncü ve dokuzuncu f kras uyar nca düzenlenecek
konsolide finansal tablolar n kar la t rmal olarak haz rlanmas zorunlulu u, 31/3/2010 tarihine kadar
uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebli 31/3/2009 tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebli hükümlerini Hazine Müste arl

n n ba l bulundu u Bakan yürütür.

